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TECHNICKÝ LIST 
 
          

CHAMALEON BITUMEN NÁTĚR 

Objednací číslo:  37101  
 

Obecná charakteristika: Jedinečná směs surovin a speciální zpracování 

vede k produktu, který má přilnavost k většině 

běžných povrchů a poskytuje vynikající ochranu. 

Výrobek by měl být používán při teplotách mezi 

15 ºC a 35 ºC. Bitumen natíratelný poskytuje 

vynikající a trvanlivou ochranu proti rzi a 

kamínkům a má zvukově izolační vlastnosti 

 

Aplikace:  Jako antikorozní ochranný nátěr na kovové 

povrchy, zejména pro aplikaci na automobily, 

jako je spodní strana podlahových panelů, vnitřek 

podběhů kol na části podvozku, pomocné rámy, 

atd.. Neaplikujte na části brzdového systému nebo 

na části výfukového systému. RC 112 lze 

aplikovat na holý kov, ale pro extra ochranu se 

doporučuje použít antikorozní základní nátěr. 

  
Vlastnosti:  Extrémně dobrá tvorba bariéry, snadná aplikace, 

vynikající vlastnosti proti stékání. Odolává vodě, 

solnému roztoku, kyselinám a zásadám. 

Kompatibilní s originálními PVC pod nátěry. Lze 

pouze přestříkat/natírat bitumenem (nepřetírat) 

 
Technické informace  
Základ Oxidový bitumen, plniče, změkčovadlo, rozpouštědla a speciální přísady 
Hustota 1,34 
Sušina 74% 
Viskozita 
          Brookfield DVII 

Smykové ztenčení, 
Ca. 100 000 mPas, sp6, 6 ot./min 

Barva černá 
Zápach Bitumen a terpentýn 
Doporučená tloušťka 
vrstvy/ Použití 

700 mu mokré, 400 mu suché 
1 l na 1,4 m² 

Test solnou mlhou, 
SS DIN 50021, 500 h 

400 mu suchá vrstva Rez: podle DIN 53 210 → Ri 0 
Blistrování: podle DIN 53 209 → m0/g0 

Aplikační teplota °C 10 a 25 
Teplotní odolnost 
nátěru °C 

-50 až 80 

Doba schnutí: závisí 
na teplotě, větrání a 

700 mu mokrá vrstva                na prach                 cca 3-5 h 
20 °C + větrání                         na dotek                cca 14-20 h 
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tloušťce vrstvy                                                   Úplně suché                    cca 2 dny 
 
 
 

Pokyny před použitím: 
Před použitím produkt promíchejte, pro snadnou aplikaci se doporučuje produkt zahřát 

pomocí vodní lázně do 40 °C. Povrch musí být suchý a čistý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty 

atd. (Suché) části lze odstranit aromatickými rozpouštědly, jako je lakový benzín, nafta, 

xylen, terpentýn atd. 

 
Skladování: v suchu a chladu 
 
Životnost: 2 roky v uzavřených originálních obalech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 
 


